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Notulen

Video vergadering bestuursorgaan op 20 – 07 – 2020 om 10.00 uur.
Réunion vidéo de l’organe conseille le 20 – 07 – 2020 à 10h00.

1. Controle aanwezigen en opening vergadering

 Monique Gieres, Johan Weckhuyzen & Geert Bouckaert aanwezig.

2. Lezing en goedkeuring notulen vorige vergaderingen

 De notulen van de vergaderingen 10.02.2020 & 18.06.2020 werden reeds goedgekeurd 
via email, de leden orgaan van bestuur bevestigen dit op deze vergadering.

 Na korte bespreking werden beide notulen definitief goedgekeurd.

 Voor het clubblad eind dit jaar zullen Monique & Johan samenkomen in 
september.

3. Kasverslag - rapport financier.  

 Zichtrekening : 10.754,86 €

 Spaarrekening : 20.933,48 €

 Kassa : 3.641,77 €

 Totaal : 35.330,11 €

4. Brieven in & uit - Lettres rentrants et sortants. 

 Alle in en uitgaande brieven werden behandeld, waar nodig zal een antwoord gegeven 
worden.

5. Clubblad - Revue.

 Het eerstvolgende clubblad zal pas eind december verschijnen, dit omdat er wegens 
Covid-19 bijna geen wedstrijden georganiseerd worden.

 Johan kreeg een bezoek van de firma “Duck”, ze stellen voor om artikelen in ons clubblad
te publiceren, eventueel tegen betaling.

 Dit wordt verder opgevolgd, kan pas starten eind december.

 Johan stelt voor om het clubblad slechts éénmaal per jaar te publiceren. Dit met alle 
resultaten en eventueel enkele artikelen er in. Geert meldt dat we daarnaast kunnen 
inzetten op, zoals we al doen, op Facebook en op onze website te publiceren. Daarnaast 
zullen we, in analogie zoals de VVDH, een nieuwsbrief uitbrengen zodra we iets te 
publiceren hebben. Daarvoor hebben we de emailadressen van alle leden nodig. Dit zal 
per brief gevraagd worden samen met de uitnodiging voor de algemene 
ledenvergadering.
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 Het bestuursorgaan gaat hiermee akkoord, alleen, het eerste jaar zal een 
proefjaar worden. Daarna gaan we evalueren en mogelijks ook een 
ledenbevraging doen.

 Resultaten welke we niet krijgen van onze organisators zullen we opvragen aan 
de VdA of via de mykkush website.

 Monique zal aan De Post vragen indien er een speciaal tarief is om eenmalig per 
jaar een clubblad te versturen.

6. Sponsoring 2020.

 We hebben dit jaar nog enkele evenementen die nog georganiseerd zullen worden, o.a. 
IGP door Kringgroep Makeveld, Ring door Kringgroep Limburg en Obedience door Rudy 
Cattrysse.

 Voor Kringgroep Makeveld is de sponsoring aanwezig bij Johan.

 Voor Kringgroep Limburg van de secretaris Alfons Den Hond inlichten dat hij 
contact moet opnemen met Christine Bouchat voor informatie (secretaris zal 
eventueel ook Christine bevragen).

 Rudy Cattrysse (Obedience)heeft nog geen sponsoring gevraagd.

7. Sponsoring 2021.

 Johan zal dit vragen aan zijn contact, dit kunnen we doen zodra we de sportkalender 
2021 gefinaliseerd hebben.

 Duck heeft hun assortiment uitgebreid met brokjes droogvoeding.

8. Statuten, aanpassing naar nieuwe wetgeving vzw.
Lois, adaptation à la nouvelle législation asbl.

 Alles is klaar, vertalingen naar het Frans ook.

 Alles zal op de website geplaatst worden ( + een link op Facebook) ter info voor de leden 
en in voorbereiding voor de algemene ledenvergadering.

9. Algemene Leden Vergadering 2020 - Assemblée générale 2020.

 De datum werd vastgelegd op 14 augustus om 19:00 uur.

 Dit jaar zal het middels een video meeting (Zoom) uitgevoerd worden. 

 Om dit goed voor te bereiden zal de uitnodiging per brief naar alle leden gestuurd 
worden. Dit met alle nodige informatie in en de vraag om hun emailadres door te geven. 
Anders kunnen ze niet deelnemen aan de algemene ledenvergadering. In dezelfde brief 
zal gemeld worden dat we alle leden zullen toevoegen aan de nieuwsbrief K.U.C.B.H. 
indien een lid achteraf geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, dan zal uitschrijven 
via de website mogelijk zijn.

 Omdat er gestemd moet worden voor twee uittredende en herkiesbare leden 
bestuursorgaan en eveneens voor de aanpassing statuten (naar de nieuwe wetgeving) 
zal stemmingssoftware moeten geïnstalleerd worden. De secretaris zal dit onderzoeken 
en in orde brengen.



10. Rondvraag - Tour du table.

 Geert:

 Kunnen we van af begin dit jaar alles zo veel mogelijk digitaliseren?

o Bestuursorgaan unaniem akkoord.

 Gezien de huidige situatie zoals annulatie van bijna alle wedstrijden, 
tentoonstellingen, niet verschijnen van het clubblad, enz… kunnen we voor 2021 
éénmalig het lidgeld verlagen? Dit onder welbepaalde voorwaarden natuurlijk.

o Bestuursorgaan unaniem akkoord met volgende voorwaarden:

 Het lidgeld wordt eenmalig verlaagt naar 25 € i.p.v. 40 € voor 
Hoofdleden en 7 € voor Gezinsleden.

 De uitzonderlijke regel telt enkel voor het lidgeld 2021.

 De uitzonderlijke regel is geldig tot 31 mei 2021, vanaf 1 juni is het 
standaard tarief terug geldig.

 Melding hierover zal eveneens gemaakt worden bij de uitnodiging 
algemene leden vergadering.

 Monique:

 Geen.

 Johan:

 Geen.

11. Einde vergadering - Fin de la réunion.

 11 :30 uur.


